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ÅRSMÖTE 2008-08-12 

 
 
Tid   Tisdagen den 12 augusti 2007 kl. 12.00 
 
Plats   Operaterrassen, Stockholm 
 
 
Närvarande  Se bilaga 1. (Röstlängd) 
 
 
 
 
 

§ 1 
Årsmötet  Årsmötet inleddes med att Föreningens ordförande Ulf Dinkelspiel 
öppnas hälsade alla de närvarande välkomna, och riktade ett särskilt välkommen till 

föreningens tillträdande generalsekreterare ambassadör Karin Ehnbom-
Palmquist. (Presentation av Karin samt tacktal till avgående gen.sekr. redovi-
sas under § 14) 
Ordföranden förklarade därefter årsmötet öppnat. 

 
 

 §2. 
Val av mötes- Mötet beslöt  
Ordförande  att utse ordförande Dinkelspiel att leda dagens förhandlingar, och 

att godkänna den utsända dagordningen (bil 2). 
 

 
§ 3 

Närvarolista Röstlängd upprättades för eventuell omröstning (bil 1). 
  
 
 

§ 4 
Mötets  Ordförande konstaterade att kallelse till årsmötet hade publicerats 
kungörande på föreningens hemsida www.sviv.se under maj 2008 samt i Svenskar i Värl-

den nr 2, 2008, som började distribueras den 19 maj. Årsmötet förklarades 
vara utlyst i behörig ordning. 

 
 

§ 5 
Justeringsmän och Fd styrelseledamoten och medlemmen  Bo Hjelt, Schweiz, och Kerstin  
protokollförare  Gustafsson, Stockholm, utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens 

protokoll. 
 Till protokollförare utsågs Kjell Jansson, SVIVs kansli.  
 
 

§ 6 
Förvaltningsbe- Mötets ordförande överlämnade till avgående generalsekreteraren, Örjan 
rättelse och bokslut  Berner, att redogöra för verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen 

finns tillgänglig på föreningens hemsida. 
 Resultat- och balansräkning (bil 3) har publicerats på Svenskar i Världens 

hemsida i maj 2008, samt fanns tillgänglig i möteslokalen. 

http://www.sviv.se/
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 Generalsekreteraren (GS) tackade styrelsen och medlemmarna för de senas-

te fem årens samarbete. GS formulerade sitt engagemang och arbete att dri-
va följande teman: 

• Vad kan utlandssvenskarna göra för Sverige 
• Vad kan Sverige göra för utlandssvenskarna 
• Vad kan utlandssvenskarna göra för varandra 
• Manifestera ”Utlandssvenskarnas Parlament” 

 
 GS tackade sina medarbetare på kansliet och föreningens ordförande som 

ständigt utgjort ett energiskt och effektivt stöd, samt hälsade sin efterträdare 
Karin Ehnbom-Palmquist varmt välkommen. 
 
Årsmötet beslöt 
att godkänna förvaltningsberättelsen. 

 
 

§ 7 
Revisionsberättelse Revisionsberättelsen (bil 3), undertecknad den 11 juni 2008, som publicerats 

på Svenskar i Världens hemsida 19 maj, föredrogs i sina huvuddelar. 
 
 

§ 8 
Fastställande av På styrelsens och revisorernas förslag beslöt årsmötet 
Balansräkning att fastställa balansräkningen, som per den 31 december 2007  
 omslöt 3 680 727 kronor. 
  

 
§ 9 

Ansvarsfrihet På revisorernas förslag beslöt årsmötet  
 att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning. 
 
 

§ 10 
Val av styrelse- Redovisades mandatperioder för nuvarande ledamöter enligt följande: 
ledamöter  Ulf Dinkelspiel, ordförande, till och med 2010 

Mariana Burenstam Linder, vice ordf., till och med 2009 
Urban Ahlin, till och med 2009. Avgår pga arbetsbelastning 
Michael Daun, till och med 2009 
Claes-Johan Geijer, till och med 2009 
Salvatore Grimaldi, till och med 2009 
Hanna Hallin, till och med 2008 
Jan Herin, till och med 2009 
Jonas af Jochnick, till och med 2010. Avgår pga arbetsbelastning 
Barbro Sachs Osher, till och med 2010 
Göran Sjödin, till och med 2010 
 
Enligt valberedningens förslag beslöt årsmötet  

 att invälja Dag Klackenberg, Vd Svensk Handel, att ersätta avgående 
Urban Ahlin, för en tid av tre år till 2011, 

 att invälja Steve Trygg, ledamot av Svensk-Amerikanska Handelskam-
maren, att ersätta avgående Jonas af Jochnick för en tid av tre år till 
2011, 
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 att omvälja Hanna Hallin, som ungdomsombud för en tid av ett år till 
2009. 

 
 
 
 Styrelsens mandatperioder för de kommande åren enligt beslut: 
 Ulf Dinkelspiel, ordförande, till och med 2010 
 Mariana Burenstam Linder, vice ordf., till och med 2009 
 Michael Daun, till och med 2009 
 Claes-Johan Geijer, till och med 2009 
 Salvatore Grimaldi, till och med 2009 
 Hanna Hallin, till och med 2008 
 Jan Herin, till och med 2009 
 Dag Klackenberg, till och med 2011 
 Barbro Sachs Osher, till och med 2010 
 Göran Sjödin, till och med 2010 
 Steve Trygg, till och med 2011 
 
 

§ 11 
Val av revisor Till revisor föreslogs omval av auktoriserad revisor Andreas Mattsson på Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers med Leonard Daun som suppleant. 
 
Årsmötet beslöt  
att för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte till ordinarie revisor  
  välja auktoriserade revisorn Andreas Mattsson med auktoriserade 

revisorn Leonard Daun som suppleant. 
 
 
 § 12 
Tillsättande av Enligt styrelsens förslag beslöt årsmötet  
Valberedning att omvälja Mariana Burenstam Linder som valberedningens ordförande 
 att omvälja Christina Moliteus samt 

att omvälja ombudet Elisabet Zeller. 
 
 

§ 13 
Fastställande av På styrelsens förslag beslöt årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna 
årsavgiften på nuvarande nivå (en höjning skedde senast 2002): 
 Nuvarande medlemsavgifter; 
  för enskild medlem SEK 500 
  för makar/sambor SEK 600 

  för ungdom/student SEK 250  
  för vissa grupper kan 50% rabatt erbjudas på medlemsavgiften under 

första medlemsåret, 
  för anslutna föreningar/organisationer utgår en rabatt till deras med-

lemmar som beslutas av kansliet. 
 
 

 § 14 
Väckta frågor Inga frågor hade inskickats inom föreskriven tid. 
Presentations- och Ordföranden riktar sitt och föreningens varma tack till avgående general- 
tacktal sekreterare Örjan Berner som under sina fem år med kraft och energi brutit ny 
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mark för föreningens verksamhet. Ett uttryck för detta är den årligt återkom-
mande konferensen kring temat ”Svenskarna i X-land” som lockat stora skaror 
av företagsledare, företrädare för berörda länder samt föredragshållare. Örjan 
har lika innovativt fångat utlandssvenskarnas särkskilda frågor i ”Utlands-
svenskarnas Parlament” , där arbetsgrupper sammanställer sakfrågor som 
sedan formaliseras och överlämnas till berörda departement. 
 
Ordföranden hälsar tillträdande generalsekreterare ambassadör Karin Ehn-
bom-Palmquist välkommen. Efter en lång karriär inom statsförvaltningen med 
ambassadörsposter i Caracas, Mexico och nu senast Canberra och Welling-
ton. Karin tillträder sin tjänst den 1 december 2008. 
 

 
Mötet avslutas § 15 
 Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och välkomnade dem till årets 

lunch med utdelning av utmärkelsen Årets Svensk 2008 till operasångerskan 
Anne Sofie von Otter. 

 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________ 
Kjell Jansson 
 
 
Justeras 
 
 
____________________        ________________________       __________________ 
Ulf Dinkelspiel                      Bo Hjelt     Kerstin Gustafsson 
Ordförande 
 
 
 
 Bilagor: 

Närvarolista och röstlängd bilaga 1 
Dagordning bilaga 2 
Förvaltningsberättelse bilaga 3 
Balansräkning bilaga 3 
Revisionsberättelse bilaga 3 


